
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukandi PT.PLN 

(Persero) dan didukung dengan hasil analisis dan pengujian yang sebelumnya 

telah dipaparkan, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut : 

1. Role stress yang dirasakan auditor internal pada PT. PLN (Persero) termasuk 

rendah, rendahnya role stress yang dirasakan oleh auditor internal tidak lain 

karena role ambiguity yang dirasakan auditor internal pada PT. PLN (Persero) 

sangat rendah. Jadi meskipun role conflict-nya tinggi, tapi karena role 

ambiguty sangat rendah maka role stress tetap rendah. 

2. Kinerja internal audit pada PT. PLN (Persero)  termasuk  sangat tinggi, kinerja 

internal audit sangat tinggi karena pengelolaan fungsi pengawasan internal 

sudah dilakukan dengan baik, kemudian lingkup penugasan sudah jelas, 

perencanan penugasan sudah ditetapkan dengan baik, kemudian pelaksanaan 

penugasan menjadi baik dan didukung dengan komunikasi hasil penugasan 

dengan baik. 

3. Secara bersama-sama (simultan) role ambiguity dan role conflict berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja internal audit pada PT. PLN (Persero). Besarnya 

pengaruh role ambiguity dan role conflict secara bersama-sama terhadap 

kinerja internal audit pada PT. PLN (Persero) adalah 71,6 persen. 

4. Secara parsial role ambiguity berpengaruh signifikan terhadap kinerja internal 

audit pada PT. PLN (Persero). Besarnya pengaruh role ambiguity secara 

parsial terhadap kinerja internal audit pada PT. PLN (Persero) adalah 36,2 

persen. Kemudian role conflict berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

internal audit pada PT. PLN (Persero). Besarnya pengaruh role conflict secara 

parsial terhadap kinerja internal audit pada PT. PLN (Persero) adalah 35,4 

persen. 



5.2 Saran 

Pada akhir bagian skripsi ini, penulis bermaksud untuk mengajukan 

beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan – pembahasan yang telah 

dilakukan sebelumnya. Saran-saran tersebut adalah: 

1. Manajemen PT.PLN (Persero) agar tetap mempertahankan tingkat role 

stress auditor inernal dalam kategori rendah, agar kinerja internal audit 

secara keseluruhan tidak terganggu. 

2. Auditor internal untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

agar dapat mencegah timbulnya role stress yang dapat berpengaruh buruk 

terhadap kinerja internal audit. 

3. Bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas penelitian dengan cara: 

• Memperbanyak jumlah sampel penelitian, agar memiliki populasi 

yang mendekati sesungguhnya. 

• Melakukan penelitian pada auditor internal yang mempunyai 

sertifikasi dan yang tidak memiliki sertifikasi, agar diperoleh hasil 

yang lebih akurat mengenai tingkat role stress pada masing-masing 

auditor internal tersebut. 

• Melakukan penelitian pada departemen internal audit di Badan 

Usaha Milik Swasta (BUMS) yang memiliki budaya dan 

karakterisitik yang berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN). 

• Melakukan penelitian dengan alat ukur yang berbeda dengan 

kinerja, yakni dengan mengharapkan auditor internal tidak lagi 

menilai dari segi ekonomis, efektivitas dan efisiensi tetapi dapat 

menilai suatu resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan di masa 

mendatang dalam mengambil suatu keputusan dalam situasi 

konflik audit. 

 
 
 
 


